


اخللفية:
أضحت إدارة املوجودات واملطلوبات )Asset and Liability Management( واحدة من أهم املمارسات املصرفية يف عاملنا املعاصر، 
مما يوجب فهمًا شاماًل هلذه املمارسات. تهدف إدارة املوجودات واملطلوبات إىل فهم طبيعة املوارد املالية وتصنيفها وفق معايري معينة، 
ليتمكن املصرف من استخدامها يف جماالت استثمارية خمتلفة، حبيث يصل يف نهاية املطاف إىل حتقيق أفضل توفيق بني نسب السيولة 

والرحبية والعائد على حقوق املساهمني.
وقد فرضت التحديات الداخلية واخلارجية شروطها وأحكامها على املؤسسات املصرفية، تتمثل هذه التحديات يف اإلجراءات الرقابية اليت 
معدالت  زيادة  إىل  إضافة  بتحصيلها،  املشكوك  الديون  معدالت  وارتفاع  املصارف  بني  املنافسة  حدة  وارتفاع  النقدية،  السلطات  تفرضها 

التضخم، مما ساهم يف رفع حجم نفقات املصارف. 
من هنا بات، على املصارف اعتماد اطار واضح للتسعري املرتكز على مصادر األموال )Fund Transfer Pricing( وذلك دون أن تفقد قدرتها 
التنافسية. يف املصارف الصغرية غالبًا ما تدار عملية التسعري تلقائيًا، حيث قد يكون أعضاء جلنة املوجودات واملطلوبات هم أنفسهم من يتخذ 

القرارات الرئيسية حول تركيبة ميزانية املصرف وهيكلية املنتجات، أما يف املؤسسات الكبرية، فتتوزع هذه الوظائف املختلفة على عدة أفرقاء. 
يشكل التسعري املرتكز على مصادر األموال أداة ربط بني تصميم املنتجات وإدارة املوجودات واملطلوبات، وأي قصور يف هذا اجملال قد يؤدي 

إىل عملية نقل غري فعالة للمخاطر ما بني إدارة املنتجات واخلزينة. 
تهدف ورشة العمل هذه اىل حتقيق التوازن بني النظرية العلمية واملمارسة، مع الرتكيز على مجيع املنهجيات الرئيسية املستخدمة يف إدارة 
املوجودات واملطلوبات مبا يتالءم مع املمارسات الدولية الفضلى. كما ستوفر هذه الورشة للمصارف والسلطات الرقابية منصة للتعلم من 
األمثلة العملية حول كيفية الدمج ما بني املمارسات الفضلى يف إدارة السيولة واملتطلبات الرقابية املتعلقة بإدارة رؤوس األموال وخاصة يف 
ظل التحديات اليت يواجهها القطاع املصريف السوري منذ بداية األزمة. تشمل هذه التحديات على سبيل املثال ال احلصر العقوبات،تغريات 
أسعار الصرف، السيولة، الضمانات، التجارة اخلارجية، الديون التجارية، خماطر التأمني، خماطر االستمرار مبنح التسهيالت، املخاطر 
اجلغرافية، خماطر القطاعات االقتصادية. إشارة إىل أن جزء كبري من هذه املخاطر كان مؤقتًا ومنها مازال مستمرًا مما حيتم إدارة حثيثة 

ملوجودات ومطلوبات املصارف وتناغم ضروري مع األرباح املرتقبة من أجل احلفاظ على عائد املساهمني.
وكافة  الرقابية  السلطات  يف  العاملني  اىل  باإلضافة  للمصارف،  املالية  واإلدارة  املخاطر  إدارة  يف  للعاملني  كبرية  قيمة  هذه  العمل  لورشة 
والتسعري  واملطلوبات  املوجودات  إدارة  الفضلى يف جمال  املمارسات  واقعية حول  ولبناء حماكاة  تفاعلية،  لورشة عمل  الساعني  املصرفيني 

املرتكز على مصادر األموال.

أهداف ورشة العمل
	•التطرق بشكل مفصل إىل مفهوم النماذج الديناميكية لبيانات الدخل وامليزانية العمومية، وفهم املتغريات الرئيسية يف هذه النماذج؛

	•تقييم نقاط القوة والضعف يف عملية إدارة املوجودات واملطلوبات؛
   ) •	IRRBB( وإدارة خماطر تقلب أسعار الفائدة يف حمفظة املصرف )Basel III( 3 فهم مفصل لتأثري متطلبات بازل

وتأثري متطلبات املعايري الدولية لتقارير اإلبالغ املالي )IFRS(، على عملية صنع القرار فيما خيتص بإدارة املوجودات واملطلوبات؛  
	•وضع اسرتاتيجيات فعالة للتحوط والتقنيات الفضلى إلدارة حمفظة املصرف؛

	•إنشاء السيناريوهات وإجراء اختبارات الضغط الالزمة إلدارة املوجودات واملطلوبات؛
	•احتساب التسعري املرتكز على مصادر األموال ونسب الرحبية للعمليات املصرفية؛
	•فهم التحديات الرئيسية املتعلقة بالتسعري وبإدارة خماطر املوجودات واملطلوبات؛

	•تقييم الطرق املختلفة والتحديات وتطبيقات التسعري املرتكز على مصادر األموال.

املعرفة املسبقة املطلوبة
بهدف اإلفادة القصوى من هذه الورشة 

جيب على املشاركني اإلملام بإدارة اخلزينة 
ومعرفة عامة مبتطلبات بازل.

هذه الورشة موجهة لـِ
	•السلطات الرقابية

	•املراقبني املاليني واملدراء املاليني يف املصارف ومساعديهم
	•مدراء اخلزينة ومدراء األسواق املالية ومساعديهم

	•مدراء املخاطر ومساعديهم
	•مدراء التدقيق الداخلي ومساعديهم



املواضيع الرئيسية:

اليوم األول

	•حيثيات وآثار األزمة املالية العاملية
	•الدور األساسي إلدارة املوجودات واملطلوبات

	•تنظيم إدارة املوجودات واملطلوبات يف املصرف
) •	ALCO( جلنة إدارة املوجودات واملطلوبات

	•استثمار أموال املصرف اخلاصة
	•تقارير إدارة املوجودات واملطلوبات

	•التقنيات املستخدمة لقياس خماطر تقلب أسعار الفائدة وخماطر السيولة
	•اختبارات الضغط

اليوم الثاني

•	Gap analysis النهج األساسي: التحليل الثابت للفجوة
	•النهج احلديث: التحليل الديناميكي للفجوة

•	Hedging إعداد سياسة التحوط
( واختبارات الضغط •	Liquidity Coverage Ratio( نسبة تغطية السيولة

) •	NSFR(  نسبة التمويل املستقر الصايف
	•اإلدارة االسرتاتيجية لرأس املال

اليوم الثالث

	•أسعار الفائدة )أسعار صرف العمالت األجنبية( سيناريوهات واسرتاتيجيات التحوط 
•	Stress testing senarios سيناريوهات اختبارات الضغط

) •	RAROC( والعائد على رأس املال املعدل حسب املخاطر ،)FTP( تعريف التسعري املرتكز على مصادر األموال
	•وضع املنهجيات الالزمة للتسعري املرتكز على مصادر األموال

	•دمج نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل املستقر الصايف يف إطار التسعري املرتكزعلى مصادر األموال
	•حتديث أطر التسعري املرتكز على مصادر األموال لتشمل متطلبات الرأمسال اجلديدة

	•وضع املنهجيات الالزمة للتسعري املرتكز على مصادر األموال



رسـم اإلشـتـراك

 €  600
العلمية  املادة  توزيع  اليومية،  الإ�سرتاحات  العمل،  اأوراق  وا�ستالم  الور�سة  اأعمال  وح�سور  الإ�سرتاك  ر�سم  يت�سمن 

للم�ساركني. يومي  وغداء  وال�سيافة 

الـبـرنـامـج الـزمـنـي ولـغـة الـورشـة 

�سباحًا.  9:00  -  8:00 من  الأول  اليوم  يف  الت�سجيل: 
.15:00  -  9:00 ال�ساعة  من  الزمني:  الربنامج 
والإنكليزية. العربية  اللغة  الور�سة:  لغة 

طـريـقـة الـدفـع: نقدًا

يرجى اإر�سال اأ�سماء ال�سادة امل�ساركني اإىل العناوين املبينة اأدناه: 
إحتاد املصارف العربية

 املركز الرئيسي: 

بريوت—-—اجلمهورية—اللبنانية—:——ص.ب.—2416-11—رياض—الصلح—2110—1107——
—— — — — ——————————————-—هاتف:—961-1-364881/5/7+——————961-1-377800+———— — — ———

————————————————————————————————————————————————————-——فاكس:961-1-364955+——————961-1-364952+———— —
e-mails:  training@uabonline.org     Booking online: www.uabonline.org

املكاتب اإلقليمية:

——————————————— اخلرطوم—-—مجهورية—السودان:——ص.ب.—)12597(——-——هاتف—وفاكس:—249-183-781742+——
———————

—— — ————— عّمان—-—اململكة—األردنية—اهلامشية—:—ص.ب.—)942100(——عّمان————)11194(—األردن———-———هاتف:—962-6-5677234/5+——
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-—فاكس:—962-6-5688854+

القاهرة—-—مجهورية—مصر—العربية:—19—شارع—البطل—أمحد—عبد—العزيز—-الدور—الثاني،—شقة—)11(—-—املهندسني—-—اجليزة——
——————-—هاتف:33034442-202+——33023762-202+——-——فاكس:202-33440297+ — — — ————

—تونس—البلفيدير—-——مبنى—البيت—املصريف— تونس—-—اجلمهورية—التونسية:——شارع—خري—الدين—باشا-—حي—النسيم—– ص.ب.—1002/45——

———————-—هاتف:908083-71-216+—————-—فاكس:216-71-951419+   — — — ———


